SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 573 /1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 9 DE MAIO DE 2019.

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria do 3 de maio do 2019.
BENESTAR SOCIAL
Bases reguladoras e convocatoria das subvencións destinadas a
proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo de
transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa
mobilidade – ano 2019». Expte. 183199/301.

3.-

Subvención nominativa mediante convenio de colaboración coa “Asociación
Solidaridade Galega co Pobo Saharaui”-SOGAPS para desenvolvemento do
proxecto “Vacacións en Paz 2019-2021”. Expte. 180641/301.

4.-

Dar conta da resolución de axudas de AMES (Axudas municipais de libros,
material escolar e comedor) solicitadas para comedor con carácter
excepcional para o curso 2018-2019 Expte. 153042/301.

5.-

CONTRATACIÓN
Proposta de inicio do procedemento para a modificación do lote 1 do contrato
para a xestión mediante concesión de servizo público de aparcadoiros
subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da Cidade. Expte. 279/441.

6.-

Proposta de inicio do procedemento para a modificación do contrato de
servizo de conservación e reposición de zonas verdes da cidade de Vigo.
Expte. 11945/446.

7.-

Recurso especial interposto no procedemento aberto para o contrato do
servizo público municipal de ampliación, substitución, mantemento,
conservación, reparación, subministración, instalación e explotación das
instalacións de regulación, control e información de tráfico de vehículos e
circulación de peóns na rede viaria do Concello de Vigo . Expte. 105916/210.

8.-

Proposta de resolución dos expedientes contraditorios para determinar se
existe, ou non, un conflito de intereses nos expedientes 8235/320 e
8269/320. Expte. 6309/241.

9.-

EDUCACIÓN
Dar conta da relación dos contratos menores tramitados polo Servizo de
Educación no primeiro trimestre de 2019. Expte. 18809/332.

10.- Dar conta de 4 renuncias de bolseiros/as inglés correspondentes ás bolsas
“Concello de Vigo” de estancias lingüísticas no estranxeiro para alumnado da
Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV) no ano 2019. Expte. 22697/332.
11.- Expediente de contratación dos servizos auxiliares para o funcionamento da
Aula de Estudio,da Aula da UNED e outros espazos no edificio AuditorioPazo de Congresos. Expte. 23062/332.
FESTAS
12.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Festas no mes de
abril de 2019. Expte. 7925/335.
IGUALDADE
13.- Dar conta dos expedientes de contratación tramitados polo Servizo de
Igualdade, no mes de abril do ano 2019. Expte. 9296/224.
INTERVENCIÓN XERAL
14.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar
ano 2019- 1º. Expte. 102716/140.
RECURSOS HUMANOS
15.- Rectificación de erro no Informe-proposta da Área de Recursos Humanos e
Formación e, consecuentemente, no acordo da X.Goberno local do
29/03/2019 de nomeamento interino de 3 subalternos/as con cargo ás tres
prazas vacantes incluídas na OEP 2018. Expte. 33460/220.
16.- Atribución provisional de funcións do posto de Conservador ao empregado
municipal NP 83261 de VIGOZOO. Expte. 33861/220.
17.- Aprobación do criterio para o cálculo obxectivo do complemento de
produtividade do efectivo con número de persoal 13712. Expte. 33910/220.
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18.- Proposta desestimatoria de solicitude de subsanación de erro no
procedemento de adxudicación das vacantes con cargo á OEP 2018. Expte.
34007/220.
19.- Proposta de aprobación das Axudas de estudos 2018-2019 (FAS). Expte.
34021/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
20.- Expediente de contratación dos servizos de xestión dos traballos técnicos
derivados da programación de actividades e espectáculos do Auditorio
municipal do Concello. Expte. 2319/330.
21.- Expediente de contratación dos servizos de atención ao público en
dependencias da Rede de Museos municipais. Expte. 2299/341.
22.- Subvención mediante un convenio coa Federación de Libreiros de Galicia,
para o desenvolvemento do programa das Feiras do libro de Vigo durante o
ano 2019. Expte. 2587/330.
23.- Autorización á funcionaria con NP 78436 para asistencia á Mostra de Teatro
Galicia Escena PRO 2019, do 10 ao 13 de xuño, en Santiago de
Compostela, en comisión de Servizo. Expte. 2637/330.
SERVIZOS XERAIS
24.- Expediente de contratación do subministro de gas natural para os colexios
públicos, escolas infantís municipais, Pazo de Congresos e dependencias do
Concello de Vigo. Expte. 261/441.
25.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do proxecto
de obras de “Implantación da vía verde sobre o antigo trazado ferroviario
entre Teis e Urzáiz”. Expte. 117/441.
26.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do proxecto
de obras de “Mellora o entorno da Praza América”. Expte. 95/441.
TRANSPORTES
27.- Proposta de declaración de caducidade da licenza de taxi nº 19. Expte.
1986/449.

TURISMO
28.- Solicitude de subvención a Xunta de Galicia para o acto de apertura do
“Festival poético piromusical cidade de Vigo-Vila de Bouzas 2019” declarada
de interese turístico de Galicia. Expte. 7388/104.
ASUNTOS URXENTES
29.- Aprobación inicial do documento de delimitación da rede secundaria de
faixas de xestión da biomasa do Concello de Vigo. Expte. 104/105.
30.-

Rogos e preguntas.

